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Kerstnachtdienst

Nacht van Nabijheid

Voordat deze kerstnachtdienst begint, komen wij vast in de stemming door
muziek en kerstliederen. Om naar te luisteren of om thuis mee te zingen!
Lied 506: 1, 2 en 4 Wij trekken in een lange stoet
Engels kerstlied: Once in Royal Davids city…
Once in royal David's city
Stood a lowly cattle shed,
Where a mother laid her Baby
In a manger for His bed:
Mary was that mother mild,
Jesus Christ her little Child.
He came down to earth from heaven,
Who is God and Lord of all,
And His shelter was a stable,
And His cradle was a stall;
With the poor, and mean, and lowly,
Lived on earth our Saviour holy.
And our eyes at last shall see Him,
Through His own redeeming love;
For that Child so dear and gentle
Is our Lord in heaven above,
And He leads His children on
To the place where He is gone.

Lied 479 Een lied weerklinkt in deze nacht
De kerstnachtdienst begint en wij worden stil…
We luisteren naar ‘Stille nacht, heilige nacht’ Lied 483
Welkom
Lied 477: 1, 3 en 4 ‘Komt allen tezamen
Bemoediging en Groet
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Gebed om ontferming
We luisteren in aansluiting op ons gebed naar ‘In de nacht gekomen’
Lied 505
Eerste lezing uit de Bijbel Lucas 2: 1-20
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van
het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats
tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich
te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef
ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David
die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten
inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht
een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en
legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het
nachtverblijf van de stad.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze
hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer
bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat
ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom
jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal
vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de
messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een
pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’
En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God
prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op
aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders
tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien
wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen
meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de
voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind
was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders
tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en
bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en
prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun
was gezegd.
Lied 481: 1 en 2 ‘Hoor, de engelen zingen de eer’
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Tweede lezing uit de Bijbel Johannes 1:1-5 en 14-18
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was
God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is
niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was
het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis
heeft het niet in haar macht gekregen.
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid
en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de
enige Zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij
is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór
mij!”’ Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is
door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus
gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf
God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.
Wij zingen en luisteren naar Lied 1005: 1, 2 en 4 ‘Zoekend naar licht,
hier in het duister’
Verkondiging
Moment van verstilling -Muzikale improvisatie
Wij luisteren naar het beroemde Engelse kerstlied ‘O holy night’
O holy night! The stars are brightly shining,
It is the night of the dear Saviour's birth.
Long lay the world in sin and error pining,
Till He appear'd and the soul felt its worth.
A thrill of hope, the weary world rejoices,
For yonder breaks a new and glorious morn;
Fall on your knees! O hear the angel voices!
O night divine,!O night when Christ was born,
O night divine! O night, O night divine!
Led by the light of faith serenely beaming,
With glowing hearts by His cradle we stand.
So led by light of a star sweetly gleaming,
Here came the wise men from the Orient land.
The King of Kings lay thus in lowly manger,
In all our trials born to be our friend.
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He knows our need, to our weakness no stranger;
Behold your King! Before the Lowly bend!
Behold your King! Your King! before Him lowly bend.
Truly He taught us to love one another,
His law is love and His gospel is peace.
Chains shall He break, for the slave is our brother,
And in His name all oppression shall cease.
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
Let all within us praise His holy name!
Christ is the Lord, O praise His name forever!
His pow’r and glory evermore proclaim,
His pow’r and glory evermore proclaim.
Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk uitgesproken ‘Onze Vader’
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiedde, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden;
zoals ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid, Amen.
Kerstengelen & Kerstwensen
Slotlied ‘Ere zij God’
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
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Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
Zegen
Amen
Muzikale afsluiting van deze kerstnachtdienst, Engels kerstlied
‘All bells in paradise’ (John Rutter)
Deep in the cold of winter,
Darkness and silence were ev’rywhere;
Softly and clearly, there came through the stillness
A wonderful sound to hear:
All bells in paradise I heard them ring,
Sounding in majesty the news that they bring;
All bells in paradise I heard them ring,
Welcoming our Saviour, born on earth a heavenly King.
All bells in paradise I heard them ring:
'Glory to God on high' the angel voices sing.
Lost in awe and wonder,
Doubting, I asked what this sign might be:
Christ our Messiah revealed in a stable,
A marvellous sight to see.
All bells in paradise I heard them ring,
Sounding in majesty the news that they bring;
All bells in paradise I heard them ring,
Welcoming our Saviour, born on earth a heavenly King.
He comes down in peace, a child in humility,
The keys to his kingdom belong to the poor;
Before him shall kneel the kings with their treasures,
Gold incense and myrrh.
All bells in paradise I heard them ring,
Sounding in majesty the news that they bring;
All bells in paradise I heard them ring,
Welcoming our Saviour, born on earth a heavenly King.
All bells in paradise I heard them ring:
'Glory to God on high' the angel voices sweetly sing
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Wil je napraten over deze dienst, een reactie achterlaten, of meer weten
over onze gemeente, stuur dan een mailtje naar ds. Sophie van den BergHofstee, via dshofstee@outlook.com
Kun je ergens hulp bij gebruiken in de komende tijd? Neem dan contact op
met het hulpteam van onze kerk via herman@hkvanleeuwen.nl

Aan deze viering werkten mee:
Ds. Sophie van den Berg – Hofstee, voorganger
Peter Eimers, ouderling
Tessa Achterberg, diaken
Arjan Veen, orgel/vleugel
Beate Loonstra, harp
Paulien van der Werff, zang
Saskia Wiegeraad, lector
Hylke Pander en Wilma van Weelden, regie kerkTV
Fred Ekhart, koster/geluidstechniek
Afbeelding voorzijde: Christel Holl – Engel der Liebe (engel van liefde)
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